
Nuoret liikkeellä liikenteessä.
Kadu ennenkuin on liian myöhäistä.

Materiaalit ja linkit.

Heli Lintamo, Liikenneturva



Henkilövahingot tienkäyttäjän ja iän mukaan

Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Henkilövahingot.



Asenteet ja keskustelu
liikennekäyttäytymisestä

• Huonoilla asenteilla selitetään kaikkia
liikennekäyttäytymisen ongelmia.

• Mikä on huono asenne?

• Asennekasvatusta kaivataan.

• Mitä tehdään silloin, 

kun annetaan “asennekasvatusta?”
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Keskinen (1996)

Liikennekäyttäytyminen hierarkiana

Elämisen tavoitteet ja taidot

Liikenteessä olemisen tavoitteet ja tilanne

Liikennetilanteiden hallinta

Ajoneuvon hallinta

- Oman tilan hallinnan taidot

- Tarkoitus, ympäristö, seura, sosiaalinen tilanne

- Tilanteen vaatimuksiin sopeutuminen

- Nopeuden, suunnan ja paikan säätely

- Itsensä toteuttamisen keinot



Perusasioita asenteista
• Asenteita ei voi vaihtaa komentamalla.

• Voidaan kuitenkin pakottaa toimimaan toisella tavalla
ja odottaa, että asenne pikkuhiljaa seuraa perässä.

• Oman lähiympäristön lisäksi (perhe, kaverit) monet
muutkin tekijät vaikuttavat asenteisiimme. 
• laki
• valvonta
• koulutus
• ympäristön suunnittelu
• valistus
• mainonta jne.



Pelon käyttö asennemuutoksessa
• Tehokas pelkoviesti saa kuulijan

ajattelemaan seuraavaa:
• ”Uhka on olemassa ja huomattava.”
• ”Uhka koskee minua.”
• ”Uhan välttämiselle on olemassa tehokas tapa.”
• ”Minä pystyn välttämään uhan.”

• Pelkoviestin torjuntaan on kuitenkin useita keinoja.
• Yksinkertainen pelottelutekniikka ei toimi.



Kannattaa katua ennen kuin on syytä!
• Ennakoitu katumus on yksi tapa vähentää

riskikäyttäytymistä (anticipated regret)
• Ajatus on lähtöisin terveyskasvatuksen alueelta ja siitä

on saatu hyviä kokemuksia. 
• Ajatuksena on aktivoida ajatuksia ja tunteita, joita 

seuraa epämiellyttävästä kokemuksesta. 
• Oman harkitsemattoman toiminnan seurauksia voidaan 

tehdä harjoitusten avulla konkreettisiksi ilman, että
mitään vakavaa on vielä ehtinyt tapahtua.

• Pelkkä tieto riskeistä ja riskeistä varoittelu ei 
toimi yhtä hyvin kuin näiden lisäksi tehty 
omakohtaistaminen tunteiden kautta.



Harjoitustehtävä
• Esitetään tilanne tai skenaario, että se todellakin voisi 

tapahtua. 
• Sen ei tarvitse olla valtava katastrofi.
• Lievempikin tapahtuma riittää, kunhan se on riittävän 

hankala selitettävä ja vaikuttaa jollakin tavalla elämään. 



Onnettomuustarina

Olet tullut menneeksi humaltuneen kuljettajan kyytiin. 
Piti päästä kaverin luo jatkoille. Oli puoliyö. Matka 
päättyi kuitenkin ojaanajoon liian suuren nopeuden 
vuoksi. Paikalle tulleet poliisit puhalluttivat kuljettajan ja 
hän puhalsi 0,8 o/oo. Yksi kavereistasi loukkaantui ja 
joutuu olemaan sairaalassa ainakin viikon. Sinä ja mut
selvisitte ruhjeilla.



Ryhmätehtävä:
1. Miten sinä selität tilanteen poliisille 

onnettomuuspaikalla? Miltä se tuntuu?
2. Minkälaisia ajatuksia sinulla pyörii mielessä kun olet 

päässyt aamuyöllä kotiin?
3. Miten sinä kerrot vanhemmillesi aamulla, mitä yöllä

tapahtui? Miltä se tuntuu?
4. Miltä tuntuisi mennä poliisikuulusteluun parin päivän 

päästä?
5. Miltä tuntuu tavata kaverisi vanhemmat 

kun satut samaan aikaan katsomaan 
kaveriasi sairaalassa?


